
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 20 november 2022   10.00 uur  nr. 1787 

 

Voorganger  : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Dick Meijer 

 Pianist    : Dick Meijer 

 Koor    : VoiceMail 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

Lector    : Heleen Broerse 

 Oppas- / Kinderdienst  : Aanwezig 

 Collecten    : Diaconie / Pastoraat 
 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. 

Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars 

ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Liturgie:  zie bijlage 

 

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

Dhr. en mevr. Joosse-Sikkema, Essenlaan, i.v.m. hun 40 jarig huwelijk 

Mevr. C. Dhont-Groen, Sparrenlaan, i.v.m. haar 80ste verjaardag   

 

Medeleven 

Leen van Andel heeft in het ziekenhuis gelegen voor hartproblemen.  

Inmiddels is hij gedotterd en het gaat nu weer een stuk beter. Telefoneren is 

soms nog wat te druk, maar een kaartje wordt door familie van Andel heel 

erg gewaardeerd.  

We wensen Leen van harte beterschap toe.  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Hartelijk Dank 

Ach wat werd ik blij verrast en wat kreeg ik een fijn gevoel van verbonden-

heid met de gemeente, toen ik rond mijn verjaardag zulke lieve felicitaties 

kreeg. 

Heel hartelijk dank voor de mooie kaarten en fijne telefoontjes en zelfs een 

prachtig uitgeknipte dolfijn. 

Nou dat was echt  “dol fijn “ allemaal. 

Een dankbare en lieve groet van Nan Steen 

 

Pastoraat: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is 

de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstan-

digheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de 

muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. 

Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. 

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse 

Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van 

uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen 

van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen 

van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse  



  

 

pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes 

beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren 

van pastorale activiteiten. 

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het 

ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen. Geef aan de 

collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 

Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat. 

 

Adventskalender "Aan tafel!" 

Zoals vermeld in het kerkblad van november, kunt u ook dit jaar weer een 

adventskalender van KerkinActie bestellen. De adventskalender 2022 sluit 

aan bij het jaarthema 'Aan tafel!' en laat zien hoe we juist met Advent en 

Kerst mogen ervaren dat we uitgenodigd worden in Gods nabijheid. De 

kalender bevat voor elke dag een korte overdenking, aangevuld met mooie 

citaten, liederen en (gespreks)vragen.  

Er zijn 10 adventskalenders door onze commissie besteld, die bij de ingang 

van de kerkzaal liggen. Als u daarvan 1 wilt, dan kunt er 1 meenemen door 

€ 1 te doneren in het spaardoosje wat erbij staat. 

U kunt ook zelf (gratis) een adventskalender bestellen via 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/.  

Hier kunt u ook een aanvraag doen om per dag het bericht van de 

adventskalender in uw mailbox te ontvangen. 

                        Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik 

 

Producten voedselbank 

Elke zondagochtend kunnen in de ronde mand bij de ingang van de kerk 

producten voor de voedselbank worden ingeleverd.  

 

Bericht van koor "INTERNOS" 

In de maand november hebben we 3 keer een koor repetitie, de eerst-

volgende les is op woensdagmiddag 23 november a.s. om 14.00 uur in de 

kerk(zaal). 

Dat betekent dat we in de drukke maand december maar 1 keer les hebben, 

nl. op woensdagmiddag 7 december a.s. weer om 14.00 uur. 

Dat is dus de laatste les in 2022. 

We hopen met goede moed in het nieuwe jaar 2023 weer te starten. 

Hierover wordt u nog geïnformeerd. Dus heb je zin om te zingen kom dan 

 

 

alvast oefenen op bovengenoemde woensdagen, waar Hans Jütte onze 

dirigent is. 

Een hartelijke groet namens het bestuur van "Internos"  Betsy Geelhoed 

 

Vanmiddag: prachtige gitaarmuziek in onze kerk  

Zin in een gezellige muzikale middag? Kom dan straks in onze kerk kijken 

en luisteren naar de twee landelijk bekende gitaristen Wolf Martini en Joost 

Zoeteman. Zij nemen u mee naar de veelzijdige wereld van de gitaar. 

Verschillende soorten gitaren en stijlen komen in hun programma aan bod. 

Met populaire nummers van Django Reinhardt tot de Bee Gees en van 

Kenny Burrell tot Stevie Wonder. Het duo verzorgt in onze kerk een 

Zondagmiddagconcert dat u niet mag missen. De aanvang is 14.30 uur. De 

entree bedraagt 10 euro inclusief een drankje na afloop. Voor een seizoen-

kaart (nog drie concerten) betaalt u 25 euro èn de kaart is overdraagbaar. 

Kinderen t/m 12 jaar betalen helemaal geen toegang. Meer informatie over 

dit veelbelovende concert leest u in het Kerkblad van deze maand. Tot 

vanmiddag en neem gewoon uw kinderen, familie, buren en vrienden mee! 

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 21-11 20.00 uur Kerkrentmeesters + Kerkenraad 

Woensdag 23-11 20.00 uur Kerkenraad 

   20.00 Zondagmiddagconcert cie 

Zondag 27-11 10.00 uur mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 

 

 

 

 

https://protestantsekerk.nl/nieuws/adventskalender-protestantse-kerk/
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Liturgie 

Eeuwigheidszondag 

20 november 2022, 10.00 uur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 
Voorganger:     ds. Wilma van Rijn-Fennell 
Organist:     Dick Meijer 
Pianist     Dick Meijer 
Vocale begeleiding:   VoiceMail 
Ouderling van dienst:   Gerda Adolf 
Lector:     Heleen Broerse 

 

Thema:  In veilige handen 
 

Orgelspel:  
 

BEGINNEN 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Gemeente gaat staan 

 

Lied 275: 1 en 3   Heer onze Heer 

 

Bemoediging en groet 

 

Onze hulp is in de naam van de Ene God, 

Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg:Die trouw is in de eeuwigheid, 

Gem: En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

Vrede, liefde en gerechtigheid van God 

voor u en de wereld, nu en altijd. 

Allen: Amen 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Lied 275: 4 en 5 

 

Inleiding 

 

 

 



  

 

Koor: Jesus remember me 

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied 657: 1, 2 en 3   Zolang wij ademhalen 

 

LEZEN 
 

Gebed om inspiratie 

 

Eerste lezing  
 

Als het nu eens zo is..  Geert Boogaard 
 

Als het nu eens zo is,  

dat onder dat graf 

dat ik indertijd gekocht heb, 

armen zijn, 

eeuwige armen. 
– 

Als er nu eens 

een God is, 

niet zozeer 

boven ons, 

maar onder ons. 
 

Een God onder ons, 

dat moet het einde zijn 

van alle vrees. 

 

 

Door de dood heen 

mag je dan 

naar hem toevallen. 

 

Lied 23B: 1 en 2   De Heer is mijn Herder 

 

Tweede lezing: Psalm 91 1-9A  

 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ 
 
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser. 
 
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
 
Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
 
Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
U bent mijn toevlucht, HEER. 

 

 



  

 

 

Lied 963: alle verzen   Alleen de liefde kent jouw stem 

 

Overdenking 

 

Muziek 

 

Lied: Abide with me Koor 1, (Eng), Allen 4 (NL), Koor 6 (Eng) 

Abide with me, fast falls the eventide 
The darkness deepens Lord, with me abide 
When other helpers fail and comforts flee 
Help of the helpless, oh, abide with me 
 

Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 

I need Thy presence every passing hour: 
What but Thy grace can foil the tempter’s power? 
Who like Thyself my guide and stay can be? 
Through cloud and sunshine, oh, abide with me. 

 

GEDENKEN 
 

Inleidende woorden 
 

Gedenken van de namen  
 

Koor zingt: Als alles duister is 

 

 

 

 

 

12-12-2021  Johan Jacobus Hendrik Post    82 jaar 

25-02-2022  Harry Brabo Stol     94 jaar 

01-03-2022  Astrid Feijen - Olofsen    57 jaar 

03-03-2022  Erna Jolanda Kamper – van Mulligen   64 jaar 

06-03-2022  Elisabeth Henrica Kempe - van Gelder  87 jaar 

 

Koor zingt: Als alles duister is 
 

14-03-2022  Berend Joustra     82 jaar 

31-03-2022  Gerrit van Smeerdijk     86 jaar 

12-08-2022  Geertruida Hermina van Dijken – Homan  83 jaar 

09-10-2022  Anneke de Ruiter - van der Wilt   82 jaar 

 

Koor zingt: Als alles duister is 
 

De laatste kaars wordt ontstoken voor iedereen die niet genoemd is, maar 

voortleeft in ons hart.  

 

Koor zingt: Als alles duister is 

 

U bent uitgenodigd om zelf een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis 

van wie u lief waren.  

 

 



  

 
Zingen: Als alles duister is  

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 

 

DELEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stilgebed, onze vader 

 

Onze gebeden worden samengevat met de woorden die Jezus ons leerde: 

 

Koor Lied 1006 Onze Vader 

 

Collecte aankondiging  

 

Kinderlied 833 Engels en Nederlands   Take me as I am  

 

GEZEGEND OP WEG 

 

Gemeente gaat staan 

 

We zingen 416   Ga met God 

 

Zegen 

Amen 

 
Orgelspel 
 

Collecteschalen bij de uitgang: 1e Diaconie, 2e Pastoraat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 


